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A cantora Marília Mendonça e 
mais quatro pessoas morre-
ram na queda de um avião de 

pequeno porte em uma área perto 
de uma cachoeira na serra da cidade 
de Piedade de Caratinga, no inte-
rior de Minas Gerais, na tarde desta 
sexta-feira 5. O Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais (CBMMG) e 
a assessoria de imprensa da artista 
con� rmaram as mortes.

“Com imenso pesar, con� rma-
mos a morte da cantora Marília 
Mendonça, seu produtor Henrique 
Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli 
Silveira Dias Filho, do piloto e co-
-pilto do avião, os quais iremos pre-
servar os nomes neste momento. O 
avião decolou de Goiânia com des-
tino a Caratinga/MG, onde Marília 
teria uma apresentação esta noite. 
De momento, são estas as informa-

ções que temos.”, informou em nota 
a assessoria da cantora, que tinha 26 
anos e deixa um � lho.

O Corpo de Bombeiros infor-
mou que a queda da aeronave acon-
teceu na na zona rural de Piedade 
de Caratinga. 

O avião é um bimotor Beech Air-
craft, modelo C90A, da PEC Táxi Aé-
reo, de Goiás, pre� xo PT-ONJ, com 
capacidade para seis passageiros. 
De acordo com dados da Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
pertence a uma empresa de táxi aé-
reo e tinha permissão para este tipo 
de voo.

A aeronave foi fabricado em 
1984 e tem situação de aeronavega-
bilidade normal, segundo a Agên-
cia. O Certi� cado de Navegação de 
Aeronavegabilidade (CVA) tem vali-
dade até 1º de julho de 2022.

Marília faria um show em Cara-
tinga. Nas suas redes sociais, em al-
gumas das últimas publicações, ela 
caminhava em direção à aeronave e 
depois aparecia dentro do avião.

A intérprete Marília Dias Men-
donça nasceu no dia 22 de julho de 
1995, na cidade de Cristianópolis, 
no interior de Goiás. Sua origem 
in� uenciou na escolha do gênero 
sertanejo, muito popular no estado.

Aos 12 anos de idade, a jovem já 
mostrava seu talento com a música, 
cantando em apresentações na igre-
ja que frequentava com a família, 
que era dona de um bar chamado 
“Cantinho da Viola”, o primeiro pal-
co da cantora, que se apresentava 
para os clientes e amigos.

Marília se lançou no mercado 
nacional, primeiramente, através de 
suas composições. 

LUTO | Aos 26 anos, Marília Dias Mendonça teve sua carreira encerrada na queda de um 
avião. Nascida no interior de Goiás, ela começou a conquistar o mundo da música sertaneja 
com suas composições, partindo depois para conquistar os palcos como cantora.

TRAGÉDIA

RE
PR

O
D

U
Ç

ÃO

Marília Mendonça, a “Rainha da 
Sofrência”, morre aos 26 anos
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O ex-juiz Sérgio Moro anun-
cia assinatura em � cha de 
� liação partidária neste dia 

10 de novembro. A assinatura dele 
em mandados de prisão, de busca 
e apreensão, faziam mais efeito e 
produziam consequências práticas 
na vida político-administrativa na-
cional.

Moro foi símbolo de combate 
à corrupção. Máscaras com sua 
imagem eram usadas no Carnaval, 
representando o que boa parte da 
população sentia por suas corajosas 
decisões, de mandar empresários 
milionários, bilionários e políticos de 
alta patente para a cadeia. Um sim-
bolismo forte diante da impunidade 
reinante no Brasil.

O problema é que Moro mistu-
rou Justiça com política e contami-
nou suas decisões. Para piorar, as 
revelações de conversas internas no 
Telegram, mostraram que não havia 
motivação apenas de buscar a Justi-
ça contra os poderosos. Havia a esco-
lha de um lado a proteger e outro a 
ser perseguido.

O símbolo do combate à corrup-
ção começou a perder o verniz com a 
posse do então juiz em um cargo de 
con� ança de um agente político.

Ficou claro que Moro prendeu 
Lula para facilitar a vida eleitoral de 
Bolsonaro. E conseguiu. O cargo de 
ministro da Justiça foi a fatura inicial. 
Mas, se Moro pensava que trocar sua 
nomeação vitalícia no Judiciário pela 
posse provisória no Executivo, iria 
fortalecer sua imagem de combate à 
corrupção, enganou-se.

A posse no ministério de Bol-
sonaro raspou a credibilidade que 
havia na pintura do quadro de juiz 
combativo, corajoso e imparcial. 
Como a ferrugem corrói o ferro, a rá-
pida permanência de Moro entre os 
políticos adversários daqueles que 
ele mandou prender, sua imagem foi 
consumida pelo interesse pessoal, 
parcialidade funcional e descom-
promisso com a Justiça. Ferrugem 
que só aumentou com as picuinhas, 
fofocas e mentiras entre ele e o presi-
dente da República.

Quando Moro anuncia � liação a 
um partido político, o eco positivo já 
não é o mesmo. Pelo contrário. A de-
cepção de quem acreditou num juiz 

justo é crescente e uma rápida analo-
gia traz o comparativo inevitável:

Se, como juiz, ele foi capaz de co-
meter injustiça e mentir para atingir 
seus objetivos, como seria na condi-
ção de político, que em geral, faz tudo 
pelo poder e para nele permanecer?

Sérgio Moro ainda mantém pes-
soas que acreditam nele e ainda há 
quem o admira. Mas esse percentual 
caiu vertiginosamente a partir da 
fotogra� a feita sem � ltro de alguém 
que usou o poder que tinha para 
criar condições de elegibilidade para 
seu futuro chefe, em nome do sonho 
de um cargo ainda maior, que seria 
ser ministro do Supremo Tribunal 
Federal.

A vaidade humana em excesso é 
patológica e perigosa, namora com 
abismo e casa com o fracasso.

Portanto, Moro já não é mais 
aquele Moro. Seu principal capital 
pessoal ruiu de forma irreversível. 
Ninguém vota em quem não ad-
mira. No caso de Moro, as pessoas 
começaram a admirar sua coragem 
e terminaram decepcionadas com 
sua covardia e seu passionalismo, ir-
reconciliável com o senso de Justiça e 
com o papel de juiz justo.

É possível que ele cresça eleito-
ralmente? Claro. Em política, tudo 
é possível. Porém, antes odiado pela 
esquerda e pelo PT por ter prendido 
Lula e endeusado pelo grupo de Bol-
sonaro, o quadro mudou.

Hoje, Moro continua odiado pe-
la esquerda e acrescentou o ódio de 
Bolsonaro, com um acessório, a pe-
cha de traidor do capitão.

O que resta a Moro? A chamada 
terceira via? Formada por quem não 
quer Lula ou Bolsonaro?

O problema é que, quem não 
quer Lula ou Bolsonaro, também 
não quer Moro sem a fantasia de juiz 
corajoso. Aquele Moro morreu. Com 
ele, foi sepultada a admiração e a 
possibilidade de voto.

Moro vai precisar de muito 
mais que o passado para ‘encantar’ 
o eleitorado. Tarefa não muito fácil 
para quem era acostumado a usar 
somente a caneta para fazer valer 
suas vontades. Ou, no modelito mais 
moderno, a assinatura eletrônica.

Sem caneta e com a imagem 
rabiscada negativamente, Moro vai 
ter que inventar algo absolutamente 
diferente para impressionar o eleito-
rado. Não será fácil.
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É do jornalista Sérgio Porto, o 
célebre Stanislaw Ponte Preta, 
morto em 1968, a frase que te-

ria dado origem ao jornal O Pasquim: 
“Restaure-se a moralidade ou locu-
pletemo-nos todos!”

Agora, vamos ao que interessa.  
Que a elite brasileira, com todas 

as suas raras e honrosas exceções, 
não vale o caviar com o vinho ingeri-
do no dia anterior e já devidamente 
processados, disso ninguém duvida.

Aqui e ali, ricos são importantes 
para o desenvolvimento do país, pois, 
como donos dos meios de produção, 
criam riqueza e abrem oportunida-
des para que mais gente siga o mes-
mo caminho.

Não adianta enriquecer venden-
do produtos para uma sociedade de-
bilitada economicamente. Tampou-
co lucrar com exportações quando 
o país está quebrado em meio a uma 
intensa fuga de capitais.

Neste quadro desolador é que o 
governo abre o cofre para deputados 
na véspera da votação do calote dos 
precatórios, empenhando nada me-
nos do que R$ 1,2 bilhão das chama-
das emendas de relator-geral nessa 
“compra geral”.

Gasta, portanto, duas vezes para 
atingir o único objetivo de manter 
o mandatário atado à cadeira presi-
dencial.

Já que a PEC foi aprovada em 
primeiro turno com uma margem 
pequena de 312 a 144, apenas quatro 
votos acima dos 308 necessários, o 
presidente da Câmara, Arthur Lira, 
promete jogar o espinhel para garan-
tir mais tranquilidade ao governo, 

tendo dinheiro vivo nas iscas.  
É tanta grana escandalosamen-

te fácil de emendas sem controle 
que partidos tradicionalmente de 
oposição ao governo simplesmente 
racharam, expondo a fratura de cará-
ter dessas agremiações em relação às 
agruras vividas pelo povo brasileiro.

Nada contra os R$ 400,00 reais 
mensais para o auxílio emergencial 
e sua motivação eleitoreira, por 
mais indigesta que seja; mas pagar 
parlamentares e ainda dar o calote 
em dívidas já julgadas da União, é 
demais.

Eis a estratégia: com o calote nos 
precatórios, o governo adia os paga-
mentos dívidas da União reconheci-
das judicialmente e, ao mesmo tem-
po, dá o popular “Migué” no teto de 
gastos para conseguir R$ 91,6 bilhões 
para pagar o novo Bolsa Família, am-
pliando as emendas parlamentares e 
o Fundo Eleitoral do ano que vem, ao 
mesmo tempo.

Tudo muito conveniente para um 
governo que não trabalha, mas busca 
se dar bem tanto no eleitoral quanto 
no político. Foi por isso que criou as 
emendas de relator-geral, identi� ca-
das pelo código RP-9, denunciadas 
pelo jornal O Estado de S.Paulo e que 
estão na base do famigerado “orça-
mento secreto”, uma originalidade  
do governo Bolsonaro.

Na próxima semana, a Câmara 
ainda precisa votar os chamados 
destaques ao texto, que são as suges-
tões de mudanças dos deputados, 
antes de aprovar a PEC num segun-
do turno e ela siga para o Senado em 
nova votação de dois turnos.

Locupletemo-nos todos é isso?

Meta arrojada
Só para constar, escreve o Estadão 

em seu editorial desta sexta-feira o 
seguinte sobre a manobra dos preca-
tórios:

“Além de arrebentar o teto de 
gastos e facilitar a farra com dinheiro 
público, a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) dos Precatórios, se apro-
vada e posta em vigor, transformará o 
calote em direito constitucional – pelo 
menos o calote praticado pelo Tesouro 
da União. Será, talvez, a mais audacio-
sa reforma promovida pelo desgover-
no do presidente Jair Bolsonaro”.  

Inveja da China
Deve ser esse o sentimento que 

o presidente Jair Bolsonaro nutre do 
poder da China em relação a seus 
pro� ssionais de imprensa. Agora mes-
mo, a jornalista Zhang Zhan, 38 anos, 
amarga  uma prisão de quatro anos 
por reportagens que fez da Covid-19 
em Wuhan, o epicentro da pandemia 
no mundo.  

Um irmão da jornalista escreveu 
no Twitter que Zhang está muito ma-
gra e “pode não sobreviver ao inverno”, 
que começa agora em dezembro.

“No coração dela, parece que exis-
tem apenas Deus e suas crenças, sem 
importar mais nada”, a� rma a men-
sagem. Por aqui, Bolsonaro só pode 
gritar e soltar seguranças contra os 
pro� ssionais de imprensa.

Nada legal
Não pegou nada bem no Ministério 

Público Federal a renúncia de Deltan 
Dallagnol do serviço.  Uma apuração 
do Estadão na Procuradoria Geral 
da União e no Conselho Nacional do 
Ministério Público especula se Deltan 
precisará abrir mão do recurso ao STF 
contra a punição recebida por ele em 
2019. Ou seja, para continuar nas ur-
nas, o ex-procurador precisará assumir 
publicamente que as suspeitas de-
claradas pela defesa do ex-presidente 
Lula contra ele e o ex-juiz Sérgio Moro 
estavam rigorosamente corretas. Que 
situação!

Só perguntas
Aliás, ao responder às a� rmações 

do presidente Bolsonaro de que teria 
exigido uma vaga no STF para permitir 
a interferência livre na Polícia Federal, 
o ex-juiz foi genérico. Não negocio van-
tagens nunca, respondeu.

Então deveria responder por que 
aceitou integrar o governo meses de-
pois de inviabilizar com a prisão a can-
didatura de Lula e porque aceitou um 
cargo milionário numa empresa que 
faz a leniência das companhias que ele 
condenou na Operação Lava Jato.

DIVULGAÇÃO
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Justo, mas errado
Auxiliar os pobres em situação 

de emergência é uma das atribui-
ções do Estado e por isso ele dispõe 
de um arsenal de programas ou 
deveria.

Com o calote dos precatórios, a 

fatura agora vai bater na credibili-
dade � scal do governo, com conse-
quências deletérias para outros se-
tores da economia, com o aumento 
da dívida pública.

Mas isso não preocupa o governo, 
cujo chefe nunca tem culpa de nada

ARTIGO

Moro e o carimbo do 
combate à corrupção



Natal, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro de 2021 3Política

TULIO LEMOS
@blogtuliolemos

@tuliolemosrn
tuliolemosjornalista@gmail.com

Descompasso
O governo Fátima Bezerra 

não tem sido correto com o líder 
Francisco do PT. O episódio das 
emendas impositivas foi uma 
prova do descompasso da ges-
tão com o Parlamento.

Desprestígio
O secretário de Finanças, 

Aldemir Freire sabia o que dia 
que iria pagar as emendas, 
mas não se comunicou com o 
líder Francisco, que recebeu o 
desgaste de ser � el e sustentar 
as pancadas sozinho. Bastava 
uma palavra do secretário com 
o líder, que se comunicaria 
com os deputados.

Dificuldade
A gestão precisa entender 

que precisa estar em sintonia 
permanente com o líder do go-
verno. Se Francisco do PT entre-
gar a liderança nesse momento, 
pense numa enxaqueca grande 
para a governadora.

Sopa 
Eleição é fazedora de milagre. 

O outrora sisudo Carlos Eduardo 
foi bater em Martins para tomar 
uma sopa na casa do presidente 
da Câmara. Era só alegria na me-
sa com lideranças locais. Tomou 
a sopa e ainda ‘lambeu os beiços’. 

Articulação
Tirando de lado a ironia 

do tomador de sopa eleitoral, 
o ex-prefeito Carlos Eduardo é 
praticamente o único político 
que tem feito um trabalho de 
visita às lideranças interioranas, 
entrevistas e conversas. Já andou 
quase o Estado todo. Tem feito o 
dever de casa.

Saúde 
A governadora Fátima Bezer-

ra precisa dar atenção especial 
aos problemas na área de saúde 
pública. O efeito negativo da falta 
do atendimento ou de precarie-
dade nos serviços, é endereçado 
diretamente à irmã de Tetê.

Eleição
Neste domingo, 7, tem elei-

ção em Guamaré, a milionária 
cidade sem sorte, recheada de 
casos de corrupção. Mesmo com 
novo prefeito, não há expectativa 
de mudança de verdade no mu-
nicípio.

Bancada
Deputado federal Benes Le-

ocádio convida os deputados e 
coordena reunião da bancada 
federal nesta segunda-feira, 
às 9h na FIERN. Objetivo é re-
ceber sugestões de emendas 
de bancada para o orçamento 
2022.

Viagem
Governador Fátima Bezerra 

vai a Dinamarca neste domin-
go e só volta no próximo sába-
do. Secretário de Desenvolvi-
mento, Jaime Calado, também 
vai. Assim como a secretária de 
Comunicação, Maria da Guia 
Dantas.

 ALEX RÉGIS

ADJA BRITO
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O governo do Estado conseguiu 
uma vitória na Justiça com relação ao 
episódio do calote que o Consórcio 
Nordeste levou na compra com pa-
gamento antecipado de respiradores. 
Nesta sexta-feira (5), o Rio Grande do 
Norte obteve, no Tribunal de Justiça 
(TJ-RN), decisão liminar que assegu-
ra a devolução dos recursos públicos 
utilizados como pagamento dos 30 
respiradores adquiridos em conjunto 
com os demais estados do Nordeste.  

A decisão favorável foi em Ação 
Civil Pública ajuizada pela Procura-
doria-Geral do Estado (PGE), e que 
pede a devolução dos R$ 4,8 milhões 
que foram destinados à compra dos 
equipamentos respiratórios no mo-
mento mais crítico da pandemia da 
Covid-19. “A decisão vem se somar 
ao conjunto de medidas que o Es-
tado tem adotado para restituição 
dos valores despendidos na referida 
compra”, diz nota da Assessoria de 

Comunicação do Governo do Estado.
E acrescenta: “No auge da pan-

demia, quando todas as nações do 
mundo buscavam desesperadamen-
te adquirir ventiladores pulmona-
res, essenciais para sobrevivência 
de infectados pelo coronavírus nos 
hospitais, o Estado do Rio Grande do 
Norte aderiu à contratação conjunta 
destes equipamentos numa tentativa 
de garantir o direito aos cidadãos po-
tiguares de lutar pela vida”.

Ainda conforme a nota, o Estado 
vem somando esforços para reaver a 
verba desviada. A Procuradoria Geral 
do Estado vem atuando diligente-
mente em seu papel constitucional, 
empreendendo todos os esforços 
para reaver os recursos estaduais 
indevidamente desviados do Estado.

O líder do governo na Assembleia 
Legislativa, Francisco do PT, comen-
tou a decisão: “Esta decisão contra-
põe fortemente a narrativa que algu-
mas pessoas vêm fazendo, dizendo 
que o Estado � cou inerte, que o go-
verno nunca fez nada para recuperar 
os recursos. E desde o início deste 
processo, lembro-me que, no ano 
passado, o secretário de Saúde Ci-
priano Maia, e o procurador-geral do 
Estado dr.  Luiz Marinho estiveram 
na Comissão Especial de Acompa-
nhamento das Ações de Combate 
ao Coronavírus, e lá eles já diziam to-
das as medidas que o Estado estava 

tomando do ponto de vista judicial 
para recuperar estes recursos. O que 
agora esta decisão comprova. O Esta-
do sempre trabalhou, sempre buscou 
os meios jurídicos e as ações necessá-
rias para recuperar o dinheiro que foi 
pago pelos respiradores. Na verdade, 
tanto o Consórcio, quanto os Estados 
foram vítimas de um golpe aplicado 
por uma empresa que utilizou de má 
fé e que enganou o povo nordestino, 
fraudou a compra desses respirado-
res. Agora é esperar que esses recur-
sos efetivamente sejam ressarcidos 
aos cofres do Rio Grande do Norte”, 

declarou Francisco do PT.

CPI da Covid-19 do RN
A compra malsucedida de respi-

radores é objeto de investigação da 
CPI da Covid-19 do RN. Foram com-
prados, de forma conjunta, 300 respi-
radores pelo Consórcio Nordeste, por 
quase R$ 49 milhões. Esta compra es-
tá sendo apurada em uma ação civil 
e outra penal na Justiça. Em junho de 
2020, três representantes da empresa 
Hempcare – fornecedora dos respi-
radores-, chegaram a ser presos em 
uma operação no estado da Bahia.

Os equipamentos, porém, nun-
ca foram entregues pela empresa e 
nem o dinheiro devolvido aos esta-
dos. A apuração chegou ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). O processo 
tramita em segredo de justiça, mas, 
recentemente, o presidente e o re-
lator, respectivamente, deputados 
estaduais Kelps Lima (Solidariedade) 
e Francisco do PT, tiveram acesso ao 
mesmo.

Diante deste fato, a CPI tentou 
ouvir alguns envolvidos neste epi-
sódio. Porém sem sucesso, pois os 
principais investigados pela Comis-
são, conseguiram na justiça o direito 
de permanecer em silêncio. Entre os 
que a CPI tentou ouvir estão o secre-
tário executivo do Consórcio Nor-
deste, Carlos Gabas; o ex-secretário 
chefe do Gabinete Civil do Governo 
da Bahia, Bruno Dauster; e os empre-
sários sócios da Hempcare Cristiana 
Taddeo, e Luiz Henrique Jovino.  

Ainda como parte da investiga-
ção, a Comissão aprovou a quebra 
dos sigilos telefônico, telemático, 
bancário e � scal do secretário-exe-
cutivo do Consórcio Nordeste, Carlos 
Eduardo Gabas. E também pediu 
condução coercitiva do prefeito de 
Araraquara/SP, Edinho do PT, por ter 
faltado e não justi� cado a sua ausên-
cia na reunião da CPI. Edinho do PT 
foi convocado a participar das oitivas 
como testemunha.

Justiça assegura ao governo do RN, 
devolução do dinheiro de respiradores
GARANTIA | Decisão judicial 
garante que Estado não 
ficará com prejuízo de 
quase R$ 5 milhões pelo 
pagamento antecipado dos 
respiradores na pandemia

Fátima Bezerra conseguiu importante vitória na Justiça diante do calote da empresa
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Os estudantes da região de 
Mossoró receberam, nesta 
semana, kits da merenda 

escolar com 100% dos itens oriun-
dos da agricultura familiar. Levar 
alimento para a mesa dos alunos da 
rede estadual de educação é um dos 
compromissos do Governo do RN e 
que chegará à marca de 1,1 milhão 
de kits com itens da merenda escolar 
distribuídos em todo o Estado.

Com a distribuição concluída em 
várias regiões do interior, os estudan-
tes matriculados em Natal começa-
rão a receber na próxima semana, 
conforme calendário montado junto 
as cadeias produtivas, responsáveis 
pela entrega dos itens.

Desde o início da pandemia, por 
meio do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), a Secreta-
ria de Estado da Educação, da Cultu-
ra, do Esporte e do Lazer (SEEC) vem 
adquirindo gêneros alimentícios pa-
ra compor os kits da merenda esco-
lar. Somadas todas as entregas, mais 
de R$ 52 milhões foram investidos, 
via PNAE.

Mesmo com o retorno das aulas 
presenciais, a SEEC manteve essa 
ação, em paralelo com a alimentação 
nas escolas, para garantir a seguran-
ça alimentar e nutricional, especial-
mente aos alunos que pertencem 
aos grupos mais vulneráveis e tem a 
alimentação escolar como sua única 
fonte diária de alimentos.

“Serão mais de 11 milhões de 
quilos de alimentos distribuídos. Um 
grande trabalho que garantiu, na 
pandemia, que muitos estudantes 
permanecessem em casa aprenden-
do e se protegendo. Em uma gestão 
que tem como governadora uma 
professora, uma ação como essa 
mostra o respeito pelos estudantes e 
o empenho que temos em proporcio-
nar uma educação de qualidade para 
todos”, destaca Getúlio Marques, se-
cretário de Educação do RN.

O Governo do Estado é respon-
sável por toda a logística de compra, 
entrega e � scalização. Para que tu-
do ocorra de maneira a atender os 
estudantes, o diálogo começa entre 
a SEEC e a União Nacional das Co-
operativas da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária (UNICAFES) 
e a Organização das Cooperativas 
do Estado do Rio Grande do Norte 

(OCERN) e segue com os órgãos de 
controle, como o Conselho de Ali-
mentação Escolar, o Ministério Pú-
blico e Defensoria Pública.

Para que o alimento chegue a 
quem precisa, a Subcoordenadoria 
de Assistência ao Educando (SUASE) 
realiza monitoramento e acompa-
nhamento da execução do PNAE, 
de� ne as estratégias de aquisição e 
distribuição conforme disponibili-
dade dos fornecedores para atender 
o quantitativo dos gêneros alimentí-
cios, a capacidade de logística, e ain-
da o tempo de tramitação dos pro-
cessos administrativos abertos para 
formalização das aquisições. Cabe 

as Diretorias Regionais de Alimen-
tação Escolar (DRAE) repassar todas 
as orientações necessárias para as 
unidades escolares e realizar todo 
o acompanhamento da aquisição e 
distribuição dos kits, garantindo que 
todos os alunos regularmente matri-
culados possam receber os kits.

“Os kits representam um canal 
importante de comercialização e ge-
ração de renda no meio rural, e para 
os alunos representa a oportunidade 
de ter acesso a produtos de melhor 
qualidade e com vínculo regional. To-
do o nosso quadro de nutricionistas 
tem se dedicado, e muito, para essa 
ação”, frisa Josélia Maria da Silva, co-

ordenadora da SUASE.

Agricultura familiar
Com a iniciativa, além do be-

nefício atender todos os alunos da 
rede estadual de ensino, agricultores 
e agricultoras familiares do nosso 
estado também estão sendo contem-
plados. É que eles estão comercia-
lizando seus produtos e garantindo 
a venda de mais de mil toneladas 
de alimentos oriundos do campo, o 
que equivale a mais de um milhão 
e trezentos mil quilos de alimentos, 
para compor os kits de alimentação 
escolar. Só para este setor, com essa 
compra, o Governo do RN está inves-

tindo mais de R$ 8,2 milhões.
Cerca de 800 pequenos produ-

tores rurais, de 25 cooperativas e 
associações da agricultura familiar 
de todos os territórios, estão ofertan-
do produtos como feijão macassar, 
arroz vermelho, arroz orgânico, bis-
coito, bebida láctea, polpa de fruta, 
farinha de mandioca, macaxeira, 
jerimum, banana, abacaxi, goiaba, 
acerola, melão, maracujá, leite, entre 
outros.

A compra destes alimentos foram 
viabilizadas por meio do Programa 
Estadual de Compras Governamen-
tais e Economia Solidária (Pecafes), 
cuja � nalidade é garantir a aquisição, 
direta e indireta, de produtos de ori-
gem agropecuária, extrativista e re-
sultantes da atividade pesqueira, que 
sejam produzidos por agricultores 
e agricultoras ou suas organizações 
socioeconômicas rurais, por povos e 
comunidades tradicionais. Essa po-
lítica pública é executada pela Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento 
Rural e da Agricultura Familiar (Se-
draf), criada pela atual gestão em 
junho de 2019.

“Essa ação envolve nossos agri-
cultores e agricultoras familiares, 
cooperativas e associações ligadas às 
atividades do campo de praticamen-
te todos os municípios do estado. É 
muito interessante a articulação de 
todos e a diversidade dos produtos. 
Os kits têm o jerimum de Mossoró, a 
banana de Felipe Guerra, o arroz ver-
melho de Apodi e o feijão de Tibau”, 
disse o titular da Sedraf, Alexandre 
Lima, que acompanhou parte das en-
tregas dos kits na última quinta-feira 
(04), em Mossoró. Ele esteve presente 
nas escolas estaduais Monsenhor 
Raimundo Gurgel e Eliseu Viana. So-
mente para o município de Mossoró 
estão sendo destinados quase 29 mil 
kits. Lá, segundo o cronograma da 
Secretaria Estadual de Educação, os 
kits serão distribuídos até o dia 16 
deste mês.

Em 2020, no ponto mais crítico 
da pandemia da covid-19, o Governo 
do Estado também comprou produ-
tos oriundos da agricultura familiar. 
Os alimentos foram para a primeira 
remessa de distribuição de kits de 
alimentação escolar, bem como, para 
compor as cestas básicas do Progra-
ma RN Chega Junto, para as cestas 
distribuídas para as comunidades 
quilombolas do estado, para aqui-
sição de sementes crioulas e, tam-
bém, pelo Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA). Com isso, foram 
investidos cerca de R$ 15 milhões so-
mente no ano passado.

Governo do RN entrega kits da merenda 
escolar com itens da agricultura familiar
COMPROMISSO | Mais de 
1,1 milhão de kits foram 
entregues aos estudantes 
da rede estadual

Levar alimento para a mesa dos alunos da rede estadual de educação é um dos compromissos do Governo do RN

Agricultores e agricultoras familiares do Rio Grande do Norte também estão sendo contemplados com a iniciativa 

IMFORME PUBLICITÁRIO
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 ÚLTIMAS DA POLÍTICA
General Girão indica comando da 
Sudene e mostra força com Bolsonaro 

O Governo Bolsonaro tro-
cou o comando da Superinten-
dência do Desenvolvimento 
do  Nordeste (Sudene), autar-
quia vinculada ao Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
do ministro Rogério Marinho. 
Quem assumiu a superinten-
dência foi Carlos César Araújo 
Lima, general da reserva do 
Exército que foi secretário parlamentar do deputa-
do General Girão (PSL) de fevereiro de 2019 a junho 
de 2020.

General Girão é o deputado que mais defende 
o Governo Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte. 
De extrema direita, já avisou que vai acompanhar a 
decisão partidária que o presidente Jair Bolsonaro 
tomar. Girão, recentemente, deu mostras que na 
disputa interna pelo Senado está mais ligado ao 

ministro Rogério Marinho. 
A sede da Superintendên-

cia do Desenvolvimento do 
Nordeste � ca em Recife, Per-
nambuco. Tem como objeti-
vo a promoção e coordena-
ção do desenvolvimento da 
região, que compreende os 
estados do Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, e 
parte do território de Minas Gerais enquadrada no 
Polígono das Secas, e o território federal de Fernan-
do de Noronha. Indicação de Girão mostra força e 
também o interesse de Bolsonaro pela sua reeleição. 

Segundo o Portal Metrópoles, a troca também 
faz parte da estratégia do ministro Rogério Ma-
rinho, para amarrar apoios à sua candidatura ao 
Senado pelo Rio Grande do Norte, em 2022.

Disputa
Os deputados Beto Rosado, Benes 

Leocádio, Carla Dickson e João Maia, que 
apoiam o Governo Bolsonaro em Brasília, 
agora terão um deputado General Girão 
fortalecido para as urnas de 2022, com a 
nova indicação da Sudene Os municípios 
potiguares podem receber recursos e Girão 
se fortalecer para sua reeleição. 

Cobrança 
“Este é um governo que não cumpre 

a palavra”, disse o presidente da Femurn, 
Babá Pereira, referindo-se à governadora 
Fátima Bezerra (PT). Babá coordena a 
campanha do ministro Rogério Marinho 
ao Senado e também anda fazendo da Fe-
murn um celeiro político para 2022. Ele, 
mais uma vez, enviou ofício ao Governo 
com o objetivo de cobrar os repasses de 
ICMS às prefeituras. Na pauta, atraso de 
dois meses as parcelas referentes ao Proe-
di e a Farmácia Básica.

5G & Fábio Faria
O ministro das Comunicações, Fá-

bio Faria, disse acreditar que o valor de 
arrecadação do leilão do 5G deve ultra-
passar os R$ 50 bilhões inicialmente 
previstos. Durante live semanal do presi-
dente Jair Bolsonaro, Faria classi� cou o 
leilão como o maior do setor em toda a 
América Latina. Fábio quer impulsionar 
sua candidatura ao Senado com a nova 
tecnologia, que chegará as capitais em 
julho de 2022, beirando as convenções, 
em agosto. 

Até oito anos
A chegada do 5G a todas as localida-

des do Brasil pode demorar mais de oito 
anos. O cronograma do edital obriga as 
operadoras a conectar 100% das cidades 
com mais de 30 mil habitantes à tecno-
logia até 31 de julho de 2029. A Anatel 
de� niu que as capitais e o Distrito Fe-
deral serão as primeiras a receber redes 
5G, com limite de 31 de julho de 2022. 
Depois, vêm as cidades com mais de 500 
mil habitantes (em 2025), com mais de 
200 mil (em 2026) e com mais de 100 mil 
(em 2027).

DIVULGAÇÃO

ADENILSON COSTA
REPÓRTER DE POLÍTICA

“Exclusivamente, não. O pre-
sidente Jair Bolsonaro po-
de até ser culpado quando 

ele vai em suas lives ou vai em rede 
nacional e diz que vai intervir na 
política de preços da Petrobras. Ou 
ele desconhece como é essa política 
de preço, que depende do humor 
do mercado e do preço do barril do 
petróleo e do valor do dólar, ou ele 
tenta através desse discurso enganar 
a população, mas não conseguiu por 
muito tempo”. Foi com essa declara-
ção que o senador da República Sty-
venson Valentim (Podemos), criticou 
as disparadas sucessivas nos preços 
do gás de cozinha no Rio Grande do 
Norte e no Brasil. 

Para o senador Styvenson, os 
reajustes no valor do gás de cozinha 
além de ser um “assalto”, onde o bra-
sileiro tem que pagar “R$ 135 reais 
por um botijão de gás” demonstram 
que “a política econômica do Brasil 
já mostrou totalmente fracassada”, 
disparou.

Segundo Styvenson: “No minuto 

em que Paulo Guedes [ministro da 
Economia], há um tempo atrás, dis-
se que se o dólar chegasse a R$ 5,00 
reais, o governo em sua política eco-
nômica teria falhado. Isso ele deixou 
bem claro. E isso foi dito pela boca 
do nosso economista Paulo Guedes. 
O dólar hoje está chegando a essas 
alturas, então o aumento do dólar e a 
desvalorização da nossa moeda cau-
sa essa in� ação”, enfatizou.

De acordo com o senador: 
“Houve uma falha. Houve uma 
falha grande, no minuto que per-

mitiu que a in� ação retornasse a 
amedrontar o cidadão brasileiro, a 
desvalorização da moeda é um tor-
mento, é um pesadelo, que a gente 
passou por muito tempo sem ter, e 
agora a gente dorme e acorda so-
nhando com isso. Então sim, houve 
falha”, frisou.

Com o último reajuste de 7,2% 
nos preços do gás de cozinha e do pe-
tróleo, o valor do botijão de 13 quilos 
no Rio Grande do Norte subiu cerca 
de R$ 7 reais, segundo o Sindicato 
dos Revendedores Autorizados de 

Gás Liquefeito de Petróleo (Singás-
-RN). Dessa forma, o valor médio do 
preço do botijão no Estado deve cus-
tar cerca de R$ 114 reais.

Segundo Styvenson “algo” deve 
ser feito e os Estados também devem 
cumprir com o seu papel na redução 
do “ICMS” que ajuda na “redução 
de carga tributária”. Todos têm que 
se movimentar, do “legislativo, exe-
cutivo federal, estadual”, todos vão 
ter que abrir mão em detrimento da 
população: “O que a gente pode fa-
zer é atenuar. Diminuir os impactos 

diante de uma população que ganha 
um salário mínimo, para comprar 
um botijão de gás a R$ 135.00 reais, 
o equivalente a 10% dos seus rendi-
mentos. Então um assalto, quando 
eu quis dizer, é essa forma brusca, 
essa tomada imediata, essa agressão, 
ao cidadão que ganha apenas um 
salário mínimo, para manter algo tão 
essencial para a manutenção da sua 
vida, que é o gás de cozinha”, expli-
cou.

O senador tem dúvidas se o au-
xílio Gás Social, aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, que tem por 
objetivo subsidiar o preço do gás 
de cozinha para famílias de baixa 
renda: “Fazer o auxílio gás no valor 
de R$ 400,00 reais. Eu votei favorável 
a isso. Não se sabe até quando esse 
auxílio gás vai segurar justamente 
essas pessoas de baixa renda para 
comprar esse combustível para co-
zinhar, porque a in� ação está con-
sumindo, crescente”. E prossegue: 
“Para todo e qualquer auxílio, ainda 
mais com essa política de quebrar o 
teto, de furar o teto é mais um pro-
blema futuro. Eu sou contra furar 
o teto de gastos. E os que sabem 
muito só estão fazendo besteiras, 
e eu não falo só do ministro Paulo 
Guedes não, eu falo de qualquer um 
que abrir a boca nesse país e disser 
que sabe fazer as coisas, porque to-
do mundo que diz que sabe fazer as 
coisas e olha aonde é que a gente já 
está, no fundo do poço e descendo 
cada vez mais”, � nalizou.   

“Bolsonaro desconhece política de preço 
da Petrobras ou tenta enganar a população”
AUMENTOS | Senador 
potiguar afirma que governo 
fracassou na política 
econômica e que população 
não aguenta tantos reajustes 
nos preços dos produtos

Styvenson: “Houve uma falha grande, no minuto que permitiu que a infl ação retornasse a amedrontar o cidadão brasileiro”
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Em um momento em que o tu-
rismo volta a ganhar impulso 
a partir do avanço da vacina-

ção contra a Covid-19, o calendário 
de eventos do setor está aquecido. 
De quinta-feira 4, até o próximo 
domingo 7, acontece a Festuris - 
Feira Internacional de Turismo de 
Gramado e o Rio Grande do Norte 
está presente. 

A Festuris é uma oportunida-
de de fortalecimento de relacio-
namento com o trade nacional 
e com o público da região Sul, 
importante emissor de turistas 
para o Rio Grande do Norte. Nesse 
momento de retomada, a partici-
pação potiguar na feira é estraté-
gica. Além do fortalecimento do 
Visite Rio Grande do Norte, por 
meio de estande, material promo-
cional e capacitação, os técnicos 
da Emprotur participam de reu-

niões com entidades e empresas, 
buscando a promoção do destino 
e o relacionamento com atores de 
diferentes segmentos. Além disso, 
a Secretária Estadual de Turismo, 
Ana Maria da Costa, representará 
o� cialmente o Governo do Estado 
na Festuris, participando dos qua-
tro dias de atividades da feira. 

“A Festuris é uma oportuni-
dade ímpar para promover o Rio 

Grande do Norte nesse momento 
em que a pandemia dá sinais de 
retração e as pessoas estão vol-
tando a viajar. Aqui dialogamos 
com personalidades importantes 
do setor, abrindo espaço para que 
novos negócios sejam fomenta-
dos, fortalecendo os segmentos e 
a cadeia local do turismo no Rio 
Grande do Norte”, a� rmou Ana 
Maria da Costa.

Rio Grande do Norte presente 
na Feira Internacional de 
Turismo de Gramado
OPORTUNIDADE| Festuris 
fortalece relacionamento 
com o trade nacional e com 
o público da região Sul

Ana Costa, ao centro: “Festuris é oportunidade para promover o RN nesse momento em que a pandemia dá sinais de retração”

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Nesse momento de retomada, a participação potiguar na feira é estratégica 
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A VOZ DO POVO @comunicadorluizalmir 
verluizalmir@gmail.com

Incentivo do povo e de Deus
Depois de sofrer toda humilhação por parte do PSDB  

Municipal, que se apossou dos meus recursos do fundo 
partidário, caminhou com meus adversários na Zona 
Norte dizendo que eu já estava eleito e dando 150 mil do 
fundo partidário a cada adversário, com esta maldade me 
tiraram da CÂmara Municipal de Natal. A tristeza grande, 
mas a fé em Deus maior. Quinta-feira, a amiga Luduvina 
reuniu mais de 100 pessoas de toda Zona Norte, Bairro 
Nordeste, Quintas, Alecrim, etc…,Me fez uma grande sur-
presa, quando cheguei na sua casa todos diziam para que 
eu levantasse a cabeça e chegava a hora de ser um pré-can-
didato a uma vaga na Assembleia Legislativa, cheguei a ir 
às lágrimas tão grande foi a emoção, mas nada acontece 
por acaso, as coisas boas têm a mão de Deus. Obrigado!!!

Nunca é tarde para estudar
Depois de 40 anos trabalhan-

do em toda as rádios AM/FM do 
Estado, escrevendo para o Jornal 
de Natal, Diário de Natal, Jornal 
Dois Pontos e agora para o Jornal 
Agora RN, apresentando progra-
ma na Tv Ponta Negra, Record, 
Rede Tv, e 30 anos de Band, aos 
67 anos de idade conclui o curso 
superior de Empreendedorismo 
Empresarial pela Anhanguera.

Luiz Almir

Portal Agora RN bate novo recorde: cresce 252% 
e chega a 4,5 milhões de acessos em outubro

REPRODUÇÃO

O portal Agora RN segue � rme 
no crescimento de audiência 
com o apoio de milhares de 

leitores que acompanham o veículo 
de comunicação diariamente. O site 
bateu outro recorde de visualiza-
ções em outubro e acumulou mais 
de 4,5 milhões de acessos durante 
os últimos 31 dias, de acordo com os 
dados do Google Analytics. Foram 
exatos 4.578.809 views no décimo 
mês do ano.  Em relação a outu-

bro de 2020, o crescimento foi de 
252,19%.

Este é mais um entre os vários re-
cordes de acessos do site e demons-
tra o constante desenvolvimento 
do portal. De janeiro a outubro de 
2021, foram 25,2 milhões de acessos. 
78,7% de crescimento em relação ao 
mesmo período do ano anterior, que 
registrou 14.101.021 acessos.

Somente considerando o mês de 
outubro de 2021, o Portal Agora RN 

apresenta crescimento de acessos 
de 48,25% em relação ao último tri-
mestre de 2020. 

De acordo com Douglas Lemos, 
jornalista do Agora RN, a criação 
do Núcleo Digital, foi um dos prin-
cipais pilares para o crescimento 
de acessos. “Traçamos estratégias 
especí� cas para o digital, analisan-
do o comportamento do visitante. 
Assim, entendemos exatamente o 
que ele quer e gosta de ler”, apontou.

Alex Viana, diretor do Grupo 
Agora RN, aponta que a estratégia 
de comunicação integrada entre 
site e jornal colaboram para uma 
linha editorial que caiu no gosto não 
só do potiguar, mas de todo o Brasil. 
“Seguimos cada vez mais atentos 
às tendências do mercado. A linha 
editorial foi pensada para levar aos 
leitores conteúdos jornalísticos de 
qualidade e de interesse público”, 
a� rmou.

TRABALHO | Somente o mês 
de outubro de 2021, o Portal 
teve 48,25% mais acessos 
do que todo o último 
trimestre de 2020

AGORA RN

De janeiro a outubro de 2021, foram 
25,2 milhões de acessos. 78,7% de 
crescimento em relação ao mesmo 
período do ano anterior, que registrou 
14.101.021 acessos. 

Eventos 
Pedido ao povo que ainda 

não se vacinou, que procure 
tomar a segunda vacina ur-
gente, o Estado se prepara 
para festa do boi, Carnatal, 
Natal em Natal, Réveillon e o 
Carnaval 2022, neste período 
festivo como cantor e rei do 
brega comecei ontem um 
show no bairro das Quintas, 
sábado no Bairro Nordeste, 
dia 19 na Festa do boi, dia 27 
nos estúdios da Gema Pro-
duções, Dia 19 de Dezembro 
no castelo encantado no vale 
dourado, dia 22 de dezembro 
vai ter o Natal da Zona Nor-
te/Panatis, dia 4 de dezem-
bro na mansão do promotor 
de eventos Castelo Casado, e 
dia 05 de Janeiro no aniversa-
rio da � lha de Claudionor no 
Soledade, dia 06 de Janeiro 
participando da festa de reis 

no referido bairro.

Pesar
Pesar para família da mi-

nha querida amiga  Helia Li-
ma, pelo falecimento do seu 
esposo Francisco Lima. Que 
Deus a conforte e o tenha em 
um bom lugar.

Convocação
Em função do pouco nú-

mero de policiais, a governa-
dora Fátima Bezerra convoca 
policiais aposentados que 
queiram trabalhar ganhando 
extra, que estejam em boas 
condições de saúde e com 
aposentadoria a menos de 
cinco anos.

Assembleia Legislativa
Presidente da ALRN, Eze-

quiel Ferreira, cobra do Go-
verno do Estado as emendas 

impositivas, a Governadora 
promete resolver ainda este 
mês.

Zona Norte
Nós, que moramos e fa-

zemos parte da família Zona 
Norte, 400 mil moradores 
estamos otimistas quanto ao 
novo plano diretor, conforme 
o projeto em discussão na 
Câmara, se aprovado trará 
um novo crescimento para 
Zona Norte.

Política
Comenta-se nos bastido-

res da política do RN que, ca-
so o ex-governador Garibaldi 
Alves Filho não seja pré-can-
didato ao Senado, a maior 
possibilidade passa a ser do 
Ministro Rogério Marinho, 
que tem trazido recursos e 
benefícios para o estado.
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POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

Ney Lopes - nl@neylopes.com.br

Moro não é mais o mesmo

Finalmente, Sérgio Moro deci-
diu � liar-se ao “Podemos” no 
próximo dia 10. A � liação já 

tem convite o� cial, em arte que diz: 
“Juntos podemos construir um Bra-
sil justo para todos”. O ex-juiz não 

assume candidatura à presidência, 
nem ao senado. Traz apenas nas 
mãos a bandeira da “anticorrup-
ção”, colocando-se como o novo 
Messias, que salvaria o país do abis-
mo ético.

Resistências
Comenta-se que o ex-ministro 

sonha com a “terceira via”. Será difícil 
pelos atritos políticos que acumulou. 
Ele é detestado por petistas e bol-
sonaristas. Participou de “conluio” 
ilegal com procuradores, não foi bom 
ministro da justiça e na atividade de 
consultor privado teve suspeitas con-
tra si.

Hostilidade
Ao desembarcar em Brasília, na 

última quarta, Sergio Moro foi hosti-
lizado com faixas e gritos de “vendi-
do” e “lixo”.

Partido
Além do mais, o partido escolhi-

do por Moro – Podemos – não tem 
boa fama. O secretário-geral recebeu 
dinheiro vivo no mensalão do DEM. 
O “União Brasil” a distância “� erta” 
com Moro, mas as divisões internas 
impedem o seu acesso a sigla.

Finados
Pelo visto, Sérgio Moro não é 

mais o mesmo. A prova disso é que o 
anuncio de sua � liação ao “Podemos” 
foi no Dia de Finados, que pode sig-
ni� car, uma candidatura nati morta 
à presidência.

Outros
Isso mesmo já fez Jânio Quadros, na década de 60, quando conduzia 

uma “vassourinha” e prometia varrer os desmandos da política brasileira. 
Depois, Collor, a semelhança de Bolsonaro, usou partido pequeno – Partido 
da Reconstrução Nacional (PRN). Fez na campanha discursos de orienta-
ção religiosa, se autoproclamava um “caçador de marajás” e alertava sobre 
os perigos de possível governo de esquerda.

Ministro
Sérgio Moro, após prolatar sentenças em massa de condenação de cor-

ruptos, dobrou-se ao “Cântico de sereia” para se tornar Ministro da justiça, 
no governo Bolsonaro. Logo rompeu com o presidente e teve sentenças 
anuladas por “suspeição”, no STF.

Apoio
Levantamento do “Estadão” 

mostra que dos 88 parlamentares 
do “União Brasil”, 56 defendem 
o apoio à Bolsonaro. Os demais 
recusaram tomar posição agora. 
Cada dia mais distante da sigla a 
defesa da terceira via.

Seguidores
O presidente Bolsonaro é se-

guido por 41,9 milhões de per� s 
em suas redes. Lula, Moro, Ciro, 
Doria e Leite têm, juntos, 26,1 mi-
lhões de seguidores.

Ceará na frente
A Shell manifesta interesse em 

produzir e exportar Hidrogênio 
Verde no Ceará, que será matéria 
prima do futuro da humanidade, 
com uso no transporte pesado, 
re� no de petróleo, produção de 
fertilizantes e substituto do gás 
natural em sistemas de calefação.

Eólica
Na produção do hidrogênio 

verde são usadas energias reno-
váveis como eólica e solar. No 
passado, foi construído o gaso-
duto de Guamaré a � m de man-
dar gás natural para o Ceará. 
Agora repete-se. O RN ofertará 
energia renovável e ajudará o   
desenvolvimento do Ceará.

Gigantes
Três gigantes multinacionais 

- a japonesa Mitsui, a francesa 
Total e a alemã Siemens - já con-
� rmaram, que farão investimen-
tos no Ceará.  

RN perdedor
Aplausos para o espírito 

inovador do cearense. Triste 
realidade para o RN, o “estado 
que sempre perde”, salvo com 
implantação de propostas típi-
cas de “feijão com arroz”. Fazer 
o que, se o eleitor potiguar não 
exige competência, comprova-
da, experiência política e espírito 
público na hora de votar?

Olho aberto

DOUGLAS LOPES
REPÓRTER DE CIDADES

O secretário da Administração 
Penitenciaria do RN, Pedro 
Florêncio, revelou que o Mi-

nistro da Justiça, Anderson Torres, 
estará em Natal no próximo dia 11, 
para inaugurar a nova central de 
monitoramento do sistema prisio-
nal potiguar.

Considerada a mais moderna 
do país, a nova central de monito-
ramento ocupará o antigo prédio do 
Centro de Detenção Provisória de 
Pirangi, na Avenida Ayrton Senna, 
desativado desde 2017. A central es-
tará conectada ao Centro Integrado 
de Operações de Segurança Pública 
– CIOSP, e abrigará a Central de Rá-
dio e Monitoramento e a Central de 
Monitoramento Eletrônico.

A CRV é a unidade da Polícia 
Penal que monitora as imagens de 
circuito interno dos 17 estabeleci-
mentos penais do RN, além de ser 
responsável pela comunicação via 
rádio entre operadores em viaturas 
e unidades prisionais. Com a mo-
dernização do sistema prisional, 
a SEAP terá quase 1.800 câmeras, 
a maioria deles inteligentes, com 
recursos avançados de detectores 
de movimento, imagens em infra 

vermelho (noturna), reconhecimen-
to fácil, reconhecimento de placa, 
contagem de presos, demarcação 
de perímetros e controle de acesso.

Já a CEME monitora a execução 
da pena dos 2.600 detentos do re-
gime semiaberto, além de garantir 
o cumprimento das decisões judi-
ciais, no que se refere às medidas 
cautelares diversas ou de privação 
de liberdade virtualmente moni-
toradas, por meio de tornozeleiras 
eletrônicas.

O projeto e acompanhamento 
da obra é de responsabilidade do 
Setor de Engenharia da Secretaria 
da Administração Penitenciária 
(SEAP), criado na atual gestão, e de 
grande importância para manter o 
sistema e� caz.

Nesta quarta-feira 3, A Secreta-
ria da Administração Penitenciária, 
através da Escola Penitenciária (ES-
PEN) e Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN) realizaram, além 
de outras atividades, um curso de 
capacitação de operadores de body 
scan (scanner corporal através de 
raios-x), direcionados para policiais 
lotados nas unidades com maior 
demanda de visitantes. 30 policias 
penais participaram do Treinamen-
to em Anatomia Radiológica e Ope-
ração do Spectrum Bodyscan, com 
8 horas-aula, ministrado pelo ins-

trutor Peter Kuhn. Os policiais fo-
ram capacitados para operar o body 
scan, aparelho que permite a detec-
ção de objetos proibidos na entrada 
das visitas. O equipamento é capaz 
de localizar objetos sob as vestes e 
no interior do corpo, evitando abor-
dagens invasivas e vexatórias, como 
a revista íntima; um procedimento 
que era necessário, mas que causa-
va demora na � la de acesso aos pre-
sídios e constrangimento tanto para 
a visita, quanto para o policial penal.

O secretário Pedro Florêncio 
ainda comentou sobre as melho-
rias feitas em sua gestão: “Fizemos 
um raio x do sistema prisional para 
conhecer e entender as demandas. 
E assim, trabalhamos muito na 
capacitação e valorização dos ser-
vidores. Hoje, todos os servidores 
tem a sua arma individual e moder-
na; hoje, todos andam com fuzis de 
última geração. Hoje, todos andam 
com colete a prova de balas, com 
viaturas novas. O sistema prisional 
está aparelhado e modernizado. 
Tiramos um atraso de 20 anos no 
sistema prisional desse estado.”

Ainda assim, Florêncio a� rma 
que mais coisas ainda podem ser 
feitas: “Citei coisas que nunca fo-
ram feitas. Iniciamos tudo do zero, 
mas São vantagens muito peque-
nas. Ainda é muito pouco.”

Ministro inaugurará central 
de monitoramento em Natal
MODERNIZAÇÃO | Anderson Torres, da Justiça, estará em Natal no próximo dia 11, para 
inaugurar a nova central de monitoramento do sistema prisional potiguar

DIVULGAÇÃO

Anderson Torres vai entregar, no RN, a mais moderna central de monitoramento do sistema prisional brasileiro
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PEDRO NETO
REPÓRTER DE ESPORTES

Economista, empresário, 
assessor da Secretaria de 
Planejamento do Governo 

do RN, ex-presidente do Conse-
lho de Economia do RN e conse-
lheiro da Agência de Fomento do 
estado (AGN). Pai de três � lhos 
e um enteado, homem bastante 
tranquilo, e que busca sempre o 
melhor para o seu clube de cora-
ção, no caso o América. Assim é 
Ricardo Valério. 

Agora RN - Como o senhor avalia 
a sua administração à frente do 
América, como presidente?

Ricardo Valério - Sou presidente 
circunstancialmente. Assumi 
quando o clube já estava na série 
D, em 2020. Assumi na quarta 
rodada, quando a equipe, de 
onze  partidas restantes, teria 
que ganhar oito. E conseguimos. 
Agora, as di� culdades � nan-
ceiras só aumentaram devido 
a pandemia. Ficamos 19 meses 
sem público e sem renda, si-
tuação nunca enfrentada por 
nenhuma gestão nos 106 anos 
de história do América. Então, 
é difícil administrar assim, atro-
pelando todo e qualquer  plane-
jamento que havíamos traçado. 
Mesmo assim, o cenário não é 
de terra arrasada. Estamos dei-
xando o clube mais organizado, 
com uma renda imobiliária de 
mais de R$ 200 mil/mensais, 
que signi� ca algo próximo R$ 2,5 
milhões e meio/ano, descontan-
do-se IPTU e condomínio, todos 
devidamente em dia. Deixo ain-
da uma carteira de patrocínio 
de mais R$ 70 mil/mensais, o 
que dá R$ 840/ano em recursos 
e permutas todos devidamente 
encaminhados nas suas reno-
vações. A Nota Potiguar é outro 
patrocinador que veio para � -
car e será outra renda mensal 
sustentável para o ano de 2022, 
conforme entendimentos com o 
Governo do Estado.

Agora RN - Se arrepende de ter 
assumido a presidência do clube 
com a renúncia de Leonardo Be-
zerra?

Ricardo Valério - Não, em abso-
luto. Quando assumi, como ad-
ministrador, sabia que estava as-
sumindo uma gestão di� cil. Mas 
não podia largar meu clube de 
coração nas circunstâncias em 

que ele se encontrava em 2020. 
Nunca desejei ser presidente do 
América, apesar de ter sido insis-
tentemente convidado, pois nun-
ca tive essa vaidade. Tenho uma 
vida super atarefada e sabia dos 
muitos sacrifícios que iria impor 
a minha família, minha saúde e 
vida pessoal. Porém, mesmo as-
sim, não existe arrependimento 
diante do meu amor pelo Amé-
rica. 

Agora RN - O senhor permanece 
no futebol na nova gestão?

Ricardo Valério - Não. Continu-
arei apenas como conselheiro. 
Vou atuar como gestor. 

Agora RN - Existe um projeto em 
andamento no tocante ao CT de 
Japecanga?

Ricardo Valério - Sim. Estamos 
conversando com várias empre-
sas. A ideia é permutarmos parte 
do nosso terreno em Japecanga 
em área de lazer, construções de 
prédios, salas comerciais, entre 
outros empreendimentos. Será 
a redenção do clube na parte � -

nanceira. Não venderemos nada. 
Iremos submeter a proposta ao 
Conselho Deliberado. A proposta 
é muito bem vista pelo novo pre-
sidente executivo, Souza. Fortale-
ceremos as bases do clube. Hoje, 
temos sérios problemas nas ba-
ses. Acredito que tem tudo para 
dar certo. Estamos trabalhando 
este projeto diariamente.

Agora RN - O problema da dívida 
do futebol feminino já foi resolvi-
do?

Ricardo Valério - Sim. Já equacio-
namos este problema. Quitamos 
a dívida. Tudo não passou de um 
mal entendido. Faltavam algu-
mas notas que já foram entregues 
e o débito devidamente pago.

Agora RN - Presidente, é verdade 
que o América pretende locar, 
parcialmente, a sede social?

Ricardo Valério - Sim, é verdade. 
Estamos em negociação em cur-
so em relação a locação do nosso 
salão de festas, para um super-
mercado. Estamos sem utilizar o 
salão de festas há anos. Hoje, não 

temos condições de investir para 
adaptar o salão a nova realidade. 
O América é em um bairro nobre 
da cidade e não se pode fazer 
eventos sem fazer as mudanças 
necessárias e isso é custo. E um 
custo altíssimo para o clube que 
não disponhe de dinheiro para 
isso. A palavra � nal caberá ao 
Conselho Deliberativo. Podemos 
deixar de ter despesas e passar-
mos a ter receitas. Preservaremos 
todas as áreas do clube, que per-
manecerá no mesmo local, po-
rém, além do aluguel do imóvel, 
poderemos ter receitas com as 
vendas dos nossos produtos para 
os torcedores. 

Agora RN - O senhor assumiu a 
presidência do clube em mais 
uma renúncia de um presidente. 
Isso, de alguma forma, atrapa-
lhou sua gestão?

Ricardo Valério - Sou um dos 
poucos vice presidentes que 
assumiu o clube e que também 
não renunciou junto com o pre-
sidente. Cumpri meu mandato 
na íntegra, apesar de todas as 

di� culdades, conforme citei. Tive 
sérios problemas de saúde,  con-
tudo, mesmo assim, continuei no 
comando. Inclusive, tenho seque-
las da minha doença até hoje. 

Agora RN - Como o senhor vê às 
bases do América?

Ricardo Valério - Meu maior 
sonho sempre foi estruturar as 
bases. Tínhamos conseguido um 
grande empreendedor e com 
uma excelente condição contra-
tual, entretanto, com a chegada 
da pandemia, as negociações 
foram frustradas, estrangulando 
nossas pretensões. Agora, hoje, já 
temos uma nova minuta do con-
trato que em breve será analisada 
pelo nosso Conselho Deliberati-
vo. 

Agora RN - O senhor acredita que 
o novo presidente eleito, Souza, 
poderá realizar uma boa gestão? 

Ricardo Valério - Sim. Souza es-
tá formando um excelente time 
para lhe assessorar. Acredito 
que lutaremos por títulos. E que 
brigaremos para retornar à série 
C. Souza é um vitorioso. Um ho-
mem sensato. Uma pessoa equi-
librada. O seu grau de amizade 
com presidentes e dirigentes de 
clubes pelo Brasil afora será de 
grande importância para forma-
mos uma equipe bastante com-
petitiva para 2022.

Agora RN - Como o senhor está 
vendo a formação da nova comis-
são técnica da equipe, visando 
2022?

Ricardo Valério - Vejo de forma 
bastante positiva. A permanência 
do técnico Renatinho Potiguar, 
a manutenção de Leandro Sena, 
e a chegada (retorno) de Moura 
como gerente de futebol, me dão 
a certeza de que tudo caminha 
para a volta a normalidade no 
América.

Agora RN - O senhor tem conver-
sado com Souza?

Ricardo Valério - Sim, tenho. 
Desde as primeiras sinalizações 
de que a Souza seria candidato 
a presidente, que converso com 
ele. Souza veio da torcida. Veio 
do povo. É legítima e sustentável 
a sua chegada. Antes dele ser 
eleito, tivemos várias reuniões, 
onde traçamos estratégias para 
que tudo possa ser da forma mais 
transparente possível. Nas nossas 
reuniões, outros ex presidentes 
também têm participado,  opi-
nado. Estou entregando, grada-
tivamente, relatórios com tudo 
colocado na mesa de forma bas-
tante transparente. Sem maquia-
gem. Acredito que Souza será um 
grande presidente.

Ricardo Valério assegura que cenário 
no América não é de “terra arrasada”

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Ricardo Valério:  “Quando assumi, como administrador, sabia que estava assumindo uma gestão difi cil”

EXCLUSIVO | Presidente 
concede entrevista e 
acredita que o seu sucessor, 
Souza, fará uma boa gestão
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A Secretaria Municipal de Saú-
de de Natal (SMS/Natal) fará 
uma manutenção preventiva, 

neste sábado 6, em todos os três dri-
ves que realizam vacinação contra a 
covid-19 no município: Nélio Dias, 
Palácio dos Esportes e Via Direta, 
além do ginásio do SESI. Com isso, 
excepcionalmente neste � m de se-
mana, não haverá aplicação de va-
cina nestes locais. Na segunda-feira 
8, os pontos vacinais retomam em 
horário de funcionamento normal, 
das 08h às 16h, aplicando a primeira, 
segunda e terceira dose dos imuno-
biológicos na capital.

O município vai ampliar tam-
bém, na segunda-feira 8, o funciona-
mento de nove salas de vacinação em 
unidades básicas de saúde até às 18h. 
São elas: USF Brasília Teimosa (R. 
Miramar, 34), UBS São João (Av. Ro-
mualdo Galvão, 891. Tirol), UBS Nova 
Descoberta (Av. Xavier da Silveira, 
05), USF Nova Natal (R. do Pastoril, 
s/n), UBS Pajuçara (R. Maracai, s/n), 
USF Panatis (R. das Pimenteiras, s/n), 
USF Valedourado (R. Irmã Vitória, 02. 
Igapó), USF Bom Pastor (R. Augusto 
Calheiros, 01) e USF Felipe Camarão 
II (R. Santa Cristina, 882).

A SMS/Natal ainda vai ampliar 
os prazos de segunda dose das va-
cinas contra a covid-19 na segunda 
8, disponibilizando a D2 de Oxford 
para quem tomou a primeira dose 
até 05 de setembro, e a D2 de P� -
zer para quem recebeu a primeira 
dose até 20 de setembro. Neste 
mesmo dia o trailer de vacinação 
itinerante, atualmente na calçada 
do IFRN Central, passa a funcio-
nar no estacionamento do Partage 
Norte Shopping Natal, de segunda 
a sábado, das 08h às 15h. Para mais 
informações sobre os pontos, docu-
mentação e dúvidas, basta acessar 
vacina.natal.rn.gov.br.

“Essas estratégias somadas 
são uma forma de garantir acesso 
facilitado à vacinação para a popu-
lação da nossa cidade. Atualmente 
Natal tem aproximadamente 60 
mil pessoas com o esquema vacinal 
incompleto, com prazo da segun-
da dose em atraso. Continuamos 
nossa força-tarefa, mas também 
fazemos esse apelo aos usuários, 
que eles possam buscar o ponto 
vacinal mais próximo, em horário 
convencional ou estendido, para 
garantir essa imunização contra o 
coronavírus”, indica George Antu-
nes, secretário Municipal de Saúde 
de Natal.

PRIMEIRA DOSE
Pessoas com 12 anos e mais.

Drives passarão por manutenção neste sábado 
e vacinação da D2 será ampliada na segunda
IMUNIZAÇÃO| Na segunda-
feira 8, os pontos vacinais 
retomam em horário de 
funcionamento norma

SEGUNDA DOSE

Coronavac
Podem se vacinar as pessoas que 

completaram os 28 dias da primeira 
dose do imunizante Coronavac.

Oxford
Podem receber a aplicação da D2 

da Oxford quem se vacinou até o dia 
05 de setembro.

Grávidas que tomaram a D1 de 
Oxford.

As gestantes que tomaram a 
primeira dose com o imunizante 
Oxford e que, por recomendação do 
Ministério da Saúde, não tomaram a 
segunda dose poderão completar seu 
esquema vacinal com o imunizante 
da P� zer.

Pfizer
A segunda dose da P� zer está dis-

ponível para quem tomou a primeira 
dose até 20 de setembro.

Terceira dose
Estão aptos a receber a terceira 

dose: população em geral com 60 anos 

e mais; e pro� ssionais e trabalhadores 
da saúde a partir de 18 anos. É neces-
sário ter completado o esquema va-
cinal, com duas doses ou dose única, 
de qualquer imunizante (Coronavac, 
Oxford ou P� zer) há seis meses ou 180 
dias. Os pro� ssionais e trabalhadores 
da saúde devem apresentar docu-
mentação comprobatória de vínculo.

Os imunossuprimidos também 
podem receber a terceira dose, desde 
que tenham completado o esque-
ma vacinal há 28 dias, apresentando 
laudo médico dentro das categorias: 
Imunode� ciência primária grave; 
Quimioterapia para câncer; Trans-
plantadas de órgão sólido ou de célu-
las tronco hematopoiéticas (TCTH) 
em uso de drogas imunossupressoras; 
pessoas vivendo com HIV/Aids; uso 
de corticóides em doses > 20mg/dia 
de prednisona, ou equivalente, por > 
14 dias; uso de drogas modi� cadoras 
da resposta imune ou pacientes com 
hemodiálise e pacientes com doenças 
imunomediadas in� amatórias crô-
nicas (reumatológicas, auto in� ama-
tórias, doenças intestinais in� amató-
rias).

ALEX RÉGIS/SECOM

Município vai ampliar, na segunda 8, funcionamento de nove salas de vacinação 
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BOAS & CURTAS
 Pilotado por Luciana Fontes hoje ainda tem festejos de 84 anos da 

Rio Center, das 15h às 18h, com várias o� cinas gratuitas, na loja Prudente de 
Morais.
 Angélica Medeiros e Daniela Nobre promovem hoje a palestra enfermagem 

de alta performance, a partir das 9h, no hospital Rio Grande. O objetivo é despertar os 
pro� ssionais  para uma vida com intencionalidade. 
 Miguel Medeiros e Fernando Popó se unem a Gourmeria e promovem 

hoje o Gela Experience, a partir das 16h, com Berthone, Valber Fernandes e 
� iago TTX. Senhas no site Outgo.com.br 
 O espetáculo O Vendedor de Sonhos  é a pedida deste � nal de semana. 

Apresentação amanhã, 20h, no Teatro Riachuelo. Uma história emocionante baseada 
no best-seller de Augusto Cury. Produção Idearte.
 Também no domingo, o coletivo CIDA de Arthur Moura, René Loui e 

Rozeane Oliveira apresenta a remontagem do espetáculo “Estado Transitó-
rio”. No YouTube, a partir das 20h

Tenha coragem e terá grande sensações “TUDO COM LEONARDO BEZERRA

B-DAY - ANA KARINA LELIS

B-DAY - DANI FREIRE

B-DAY - MARCO BRUNO

B-DAY - RICARDO MAIA

Um visionário com os pés no chão. 
É assim, aos 28 anos, que se vê 
Leonardo de Oliveira Bezerra Ne-

to. Formado em designer de interiores 
é mesmo no mundo da moda que ele se 
encontra, se acha e se permite. Figura com 
ótimo trânsito social, começou ajudando 
as amigas a se vestir, a inspiração vinha 
de dentro de casa, da avó Emília Bezerra, 
que considera persona das mais elegantes 
na cidade. Hoje atua com consultoria de 
moda e imagem, styling e produção con-
ceitual de campanhas. Ele acredita que as 
mulheres podem usar tudo, qualquer tipo 
de roupa, desde que a peça não a deixe in-
segura. O jovem lorde da moda potiguar, 
conta que tudo inspira suas produções: 
pessoas, comportamentos, obras de arte, 
e principalmente música pop, pela qual é 
apaixonado com foco nas divas dos anos 
2000 Britney, Jlo, Madonna, Christina 
Aguilera. Esse é o belo e andrógeno @leo-
nardobezerran.

Como começou? 
Comecei de forma orgânica. Sempre gos-
tei de me atualizar sobre as novidades 
do mundo da moda, acabava ajudando 
as minhas amigas na hora de se vestir e, 
por consequência, elas me apoiaram e 
incentivaram a compartilhar mais esse 
conhecimento.

Natal sabe fazer moda? 
Sabe. E eu não vejo a hora que tenha o re-
conhecimento merecido.

O que acha das in� uencers do segmento? 
Uma pro� ssão essencial para a divulgação 
das marcas, inclusive merecem ser mais 
valorizadas. Porém, como em todo ramo, 
existem as que têm conteúdo e as que não 
sabem o que estão fazendo.

Qual o lado bom das redes sociais? 
O reconhecimento pro� ssional, o carinho 
de terceiros e a visibilidade.

Quem  entende de moda e que pro� ssio-
nais dos seu segmento admira?

Lilian Pacce entende muito e admiro Pe-
dro Sales, Rob Zangardi, Rita Lazzarotti, 
� iago Biagi.

O que é ser elegante? 
Ser educado, gentil e saber se portar em 
qualquer lugar.

O que é ser elegante?
Cite � guras elegantes da cidade:
Ser educado, gentil e saber se portar em 
qualquer lugar. Elegantes, além da minha 
avó, Paula Gaspar, Cristiane Queiroz, Ana 
Lúcia Villa- rim, Jessica Lopes, Ariane Gas-
par e Jerusa Bulhões.

Que marca e estilista admira?
Balmain e Olivier Rousteing. Para mim re-
presentam mulheres seguras, autênticas e 
sensuais.

Qual trabalho mais gostou de fazer? 
A campanha Circus da Bia Souza Brand, 
marca que admiro muito.

Não acha que há uma certa padronização 
nas “In� uencers” da cidade? 

Ninguém está livre de cópias, é normal 
que tenha uma certa semelhança, até por 
demanda das próprias marcas, mas com 
certeza as que têm personalidade acabam 
se sobressaindo.

A moda pode ou deve defender bandei-
ras? 

Moda é arte, é forma de expressão! Logo, 
sempre há uma bandeira defendida (mes-
mo que implicitamente).

Tendência forte para a próxima estação?
O glamour old school. Principalmente, a 
sensualidade em recortes, decotes pro-
fundos e detalhes que chamam atenção 
para o corpo .

É preciso gastar muito para se vestir 
bem? 

Não, a moda está cada vez mais democrá-
tica. Porém, é primordial ter um guarda-
-roupa inteligente.

(A)NOTA 
O Projeto “Norte Samba” da 

Band RN tem sua primeira edi-
ção neste domingo, com show 
de Chrigor (ex-Exaltasamba). O 
show é no estacionamento do 
ginásio Nélio Dias, com partici-
pações dos grupos Mesa Doze, 
Além do Normal, Sambacom e 
Xingu. A festa é solidária para 
retirar o ingresso, basta se diri-
gir ao Colégio Over, do Partage 
Norte Shopping e doar uma lata 
de leite em pó que, posterior-
mente, serão doadas a institui-
ções de caridade.

SIMONE SILVA @simonesilvarn
@simonesilvarn 

simonesilvarn1@gmail.com

Happy    Birthday
Wodem Madruga, Juliana lobo, Maiara Cruz, Ana Karina Lelis, Marco Bruno Miranda Clementi-no, Ricardo Maia, Leide Câmara, Mucio Neto, Luiz Eduardo Gadelha, Laurinha Gurgel e George Tatto. Amanhã, Valdir Machado, Alexandre Vieira, Dani Freire, Aníbal Rebelo e Lúcia Santos

“



• Geral Natal, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro de 202114

Criado em 2016, o Coletivo In-
dependente Dependente de 
Artistas (CIDA) surgiu com 

o objetivo de produzir novos mo-
dos de fazer dança no Rio Grande 
do Norte. Em novembro, o grupo 
celebra 5 anos de uma história re-
gada por espetáculos criativos e in-
clusivos, já que o elenco é formado 
por pessoas com e sem de� ciência. 
Fundado por Arthur Moura, René 
Loui e Rozeane Oliveira, o CIDA é 
classi� cado como um núcleo ar-
tístico de dança contemporânea e 
performance.

“Sempre trabalhei em núcleos 
de artistas que tinham pessoas 
com e sem de� ciência trabalhan-
do juntas. Continuamos pensando 
nas diferenças enquanto propulsão 
criativa. É importante pensar de 
modo igualitário, de forma hori-
zontal, para que todo mundo fale, 
passe e receba as mensagens”, disse 
René Loui ao Agora Entrevista.

Para René, a realidade da dança 
ainda precisa de maior visibilidade. 
“Por isso, o coletivo tem essa von-
tade de unir forças e estabelecer la-
ços, criando uma rede de contatos 
entre os artistas”, pontuou. Com a 
pandemia da Covid-19, a vertente 
precisou passar por mudanças e 
adaptações ao longo de um pro-
cesso de ressigni� cação da arte no 
geral.

“Agora, temos uma nova con-
� guração e um novo modo de 
pensar a dança, e estamos redes-
cobrindo nossos modos de fazer, 
que são plurais. Nesse período de 
isolamento, começamos a pensar 
em como chegar ao espectador de 
forma acessível. Não é só lançar 
um espetáculo no YouTube, preci-
samos que todos consigam enten-
der. Todos os nossos trabalhos têm 
libras, audiodescrição, e estamos 

descobrindo o modo cinematográ-
� co para a dança”. 

A programação comemorativa 
de 5 anos do CIDA começou no 
domingo 31, com o projeto “Do 
outro lado do avesso”, e segue até 
o dia 28 de novembro, sempre aos 
domingos. Os trabalhos � cam dis-
poníveis online por 48 horas. “Cada 
espetáculo tem uma narrativa não 
linear e todos os artistas que estão 
em cena falam das próprias reali-
dades”, revelou René.

Neste domingo 7, acontece a 
exibição da remontagem de “Esta-
do transitório “, espetáculo criado 
no ano de 2018 como uma peça 
coreográ� ca com assinatura de 
René Loui e Rozeane Oliveira. A 
remontagem agora vem pensada 
pelas vias de uma produção au-
diovisual de dança com recursos 
de acessibilidade comunicacional. 
Mainá Santana e Diogo Ricardo 
foram convidados para se unirem a 
René e Rozeane na nova produção. 
A obra também conta com a parce-
ria da Ilha Deserta Filmes.

Fragilidade, vulnerabilidade e, 
ao mesmo tempo, resistê ncia são 
alguns dos estímulos coreográ� cos 
utilizados para a criação do espetá-
culo, que se concretiza como uma 
metá fora sobre a vida do artista 
independente. A obra traz à tona, 
por meio da linguagem subjetiva 
da dança produzida pelo CIDA, as 
realidades, instabilidades e identi-
dades de quatro artistas pretos.

O projeto conta com recursos 
da Lei Aldir Blanc - RN, por meio 
da Fundação José Augusto, Gover-
no do Estado, Secretaria Especial 
da Cultura, Ministério do Turismo 
e Governo Federal. O Itaú Cultural 
também se juntou ao coletivo pa-
ra o lançamento do livro acessível 
“Dança - Residências Artísticas 

e Composição em Tempo Real”, 
dentro da programação da “Mostra 
Dança agora: movendo tempos e 
trajetórias” do Itaú Cultural.

A obra, que será lançada em 14 
de novembro, apresenta as inclina-
ções e os diálogos dos processos 
criativos de René Loui dentro do 
CIDA. O Grupo Cena 11 também 
participa do aniversário do CIDA.  
Sediado no sul do Brasil, em Floria-
nópolis (SC), a companhia de dan-
ça participa do “Protocolos pandê-
micos de dança”’ - que será exibido 
no dia 21 de novembro. 

Para � nalizar as ações de co-
memoração, no dia 28 de novem-
bro será realizado o lançamento 
de “CORPOS TURVOS”, espetáculo 
com pesquisa iniciada no ano de 
2019, a partir da Residência Artís-
tica na Odisha Biennale, na Índia. 
A obra foi pensada inicialmente 
como um espetáculo solo para os 
formatos presenciais, se concreti-
zando em 2021 a partir de uma tro-
ca virtual entre René Loui e Jussara 
Belchior (SC), que também é pes-
quisadora das diferenças na dança.

Serviço
7 de novembro, às 20h: lança-

mento da nova versão do espetácu-
lo ESTADO TRANSITÓRIO

14 de novembro, às 16h: lança-
mento do livro “Dança Residências 
Artísticas e Composição em Tempo 
Real”, na Mostra de Dança do Itaú 
Cultural, exclusivamente através do 
Sympla/Zoom do Itaú Cultural

21 de novembro, às 20h: es-
treia do fragmento do espetáculo 
PROTOCOLOS PANDÊMICOS DE 
DANÇA 

28 de novembro, às 20h: exibição 
do espetáculo “CORPOS TURVOS”

Site: www.coletivocida.com.br 
Instagram: @coletivocida

Coletivo CIDA comemora 5 
anos de dança inclusiva no RN
ARTE| Grupo de artistas se juntou em 2016 para criar espetáculos de dança e, em 
novembro, celebra aniversário de existência e resistência com extensa programação

René Loui: “Sempre trabalhei em núcleos de artistas que tinham pessoas com e sem defi ciência trabalhando juntas”

FÁBIO EWERTON/AGORA RN
 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO RIO GRANDE DO NORTE – 
SINDIPOSTOS/RN 

 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS REGISTRADAS – ELEIÇÕES SINDICAIS 2022 

 
Pelo presente Edital, e de acordo com Art. 53 do Estatuto em vigor, comunico a todos os associados, que foi 
registrada a chapa "Superando os Novos Desafios da Revenda de Combustíveis" para concorrer às eleições 
sindicais, no dia 23 de fevereiro de 2022, no período das 09h00min às 15h00min, na sede da entidade, 
localizada na Rua Monte Sinai, 1920 – Galeria Brito Sl 102 – Capim Macio, nesta capital. Declaro aberto o 
prazo de 03 (três) dias para a impugnação de candidaturas, nos termos dos Arts. 54 a 58 e Parágrafo único, do 
mesmo Estatuto. 
 

Natal/RN, 06 de novembro de 2021. 
 

Antonio Cardoso Sales - Presidente 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município Areia Branca/RN torna 
público que fará realizar licitação na modalidade de Chamada Pública - N.º 004/2021, que 
tem como objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e 
Empreendedor Rural. Data da sessão - 02/12/2021 - 09:00 horas. Informações no sitio 
eletrônico (http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) e e-mail (cplabedital@gmail.com). 

Areia Branca/RN, 05 de novembro de 2021
Antônio Lopes Neto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021

TP Nº 005/2021 - Menor Preço Por Empreitada Global - Execução dos Serviços de 
Construção da Praça da Criança - data da sessão - 24/11/2021 às 08:00 horas - horário local. 
In formações no s í t io  e le t rôn ico (ht tp : / /are iabranca.rn.gov.br /ed i ta is / ) ,  e-mai l 
(cplabedital@gmail.com). 

Areia Branca/RN, 05 de novembro de 2021
Antônio Lopes Neto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 
está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, Processo 
Licitatório Nº. 061/2021, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA 
OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES 
ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA JANTAR, DO TIPO SOPA EM 
ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE MACAÍBA, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 18/11/2021 às 09h00min, através do endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Id do Processo: 162530. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 08h00min às 16h00min.

Macaíba/RN, 05/11/2021
Áurea Estela dos Santos Meireles

Pregoeira/PMM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 11/2021-SEIMURB
PROCESSO DE DESPESA Nº 1462/2021

Objeto: Contratação de empresa para realização das obras de reforma e modernização (instalação de 
equipamentos de informática, vídeo, áudio e implantação de rede wi-fi) do Museu Lauro da Escóssia 
em Mossoró-RN.
Tipo: Menor preço Global.
Realização: 22 de novembro de 2021 às 09:00hrs.
Local de Abertura: Estação das Artes Elizeu Ventania, Av: Rio Branco, S/N, Bairro Centro, Mossoró - 
RN, 59611-400.
Obtenção do Edital: On-line gratuitamente pelo site: www.prefeiturademossoro.com.br no Link 
Licitações, ou por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros), no 
horário de expediente de 07h30min às 13h00min, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e 
Compras – Rua Idalino de Oliveira, 106. Bairro Centro. CEP: 59.600-135. Mossoró-RN.

Francisco Rosivan da Silva Bezerra – Presidente/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN

AVISO DE HABILITAÇÃO FINAL E RESULTADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

O Governo do Município de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, através da 
Prefeitura Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, designado pela 
portaria nº 152/2021, torna público que mediante recurso administrativo impetrado pela 
empresa LT CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 34.808.943/0001-67, 
decidimos pelo seu improvimento quanto aos argumentos apresentados, na modalidade 
Tomada de Preços n° 002/2021, onde objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SEVERINO 
LEMOS, LOCALIZADA NA RUA SÃO MARCOS, S/N, NO DISTRITO DE VILA PUNAÚ, 
NESTE MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN, ratificando o resultado obtido anteriormente por 
esta Comissão Permanente de Licitação: EMPRESA DECLARADA HABILITADA : ÁGIL 
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME ,  inscri ta no CNPJ 
19.'657.875/0001-99; EMPRESAS DECLARADAS INABILITADAS : COSTA DO 
ATLÂNTICO TURISMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 
12.697.231/0001-85, descumpriu a alínea “c”, do item 8.2.4, da Qualificação Econômica 
Financeira, por não apresentar, a Certidão Negativa de Falência ou Concordatas; IM 
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 07.188.930/0001-60, apresentou Plano de Trabalho 
onde contém as declarações solicitadas no edital de instalação de canteiros, máquinas e 
equipamentos e pessoal técnico especializado, sem nenhuma assinatura, descumprindo as 
alíneas “e.1!, “e.2” e “e.3”, do item 8.2.3 da documentação relativa à Qualificação Técnica; LT 
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 34.808.943/0001-67, não 
comprovou os itens relevantes referentes ao Atestado de Capacidade Técnica Operacional, 
em nome da empresa Licitante, descumprindo assim a alínea “b”, do item 8.2.3 da 
documentação relativa à Qualificação Técnica; RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ 23.675.681/0001-67, não comprovou a realização dos itens relevantes 
referentes ao Atestado de Capacidade Técnica Operacional, em nome da empresa licitante, 
descumprindo assim a alínea “b”, do item 8.2.3. da documentação relativa à Qualificação 
Técnica, bem como não apresentou a Declaração de Idoneidade, a ser emitida pela 
Secretaria Municipal de Administração e Habitação deste Município, descumprindo o sub item 
6, do item 8.2.3 da documentação relativa da Qualificação Técnica; RBS - CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ 10.458.681/0001-90, descumpriu a 
alínea “c”, do item 8.2.4, da Qualificação Econômica Financeira, por apresentar, apesar da 
data da expedição está dentro do prazo de 60 dias, estimado pelo presente edital, a Certidão 
Negativa de Falência ou Concordatas emitida aos 16 de agosto de 2021, não se encontra 
válida juridicamente, dentro do prazo de validade da própria certidão apresentada. Fica 
aprazada a abertura dos envelopes nº 02 - Proposta de Preços, para as empresas 
declaradas habilitadas para o próximo dia 09 de novembro de 2021, às 10:00 horas.

Rio do Fogo/RN, 08 de novembro de 2021
Pedro Ricardo de Souza Pereira

Presidente da Comissão de Licitação
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ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS SENIORES ASPIRANTES DO RIO GRANDE DO NORTE 
AVASA/RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

A ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS SENIORES ASPIRANTES DO RIO GRANDE DO NORTE - AVASA/RN através do 
seu presidente Francisco Galbi Saldanha, inscrito no CPF sob o nº 503 338 604-20, CONVOCA por meio do presente 
EDITAL todos os sócios para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 06 de dezembro 
de 2021, na Rua José Aurino Rocha, 2235, Lagoa Nova, Natal/RN, com início às 18h00, em primeira convocação, com 
a presença mínima e obrigatória dos associados que representem 2/3 do total, e em segunda e última convocação, as 
18h30, com qualquer número de associados que estiverem presentes, para, em Assembleia Geral Extraordinária, 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Alteração do endereço da sede da Associação. 
 

Natal/RN, 05 de novembro de 2021. 

FRANCISCO GALBI SALDANHA 
PRESIDENTE DA AVASA/RN 
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CARTÓRIO ÚNICO DE ESPÍRITO SANTO-COMARCA DE GOIANINHA/ RN 

Rua da Matriz, 78, Centro-Espirito Santo/RN – CEP: 59180-000 
 

EDITAL (ART. 1.071 do CPC) – PRAZO 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE ESPÍRITO SANTO/RN. A Dra. FLÁVIA 
FIGUEIREDO SANTOS MACÊDO, Oficiala do Cartório Único de Espírito Santo, Comarca Goianinha/RN, na forma 
da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processa perante 
esse Cartório de Ofício nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por JUCIENE PINHEIRO 
DE OLIVEIRA (PROCESSO 0019/2021), o imóvel: GEORREFERENCIADO (LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO) 
Regularização Fundiária de Interesse Especifico Imóvel: localizado na Av. Prefeito Manoel Correia, nº179, quadra 
06, Lote 28, Centro, Espírito Santo/RN, CEP 59180-000, Inscrição Imobiliária 01010160028001, código logra: 199, 
área total de 307,64 m². Proprietária Juciene Pinheiro de Oliveira Souza (CPF Nº 032.501.354-37) casada com 
André Ricardo da Costa e Souza (CPF Nº 046.188.944-74). O Lote possui construção em alvenaria de tijolos 
cerâmicos, com 01 pavimento. Destinado ao uso comercial, e edificação de uso residencial (área denominada 
anexo) em desuso no momento. O imóvel possui atualmente área construída de 201,37m², inserido no lote de 
307,64m², Possui testada de 8,80m para Av. Prefeito Manoel Correia, e profundidade de 36,20m. tudo em 
conformidade com planta e memorial descritivo e anotação de responsabilidade técnica Nº 
S19250311R01CT001– Paulo Marcio de Lima – Registro Nacional nº 00A937827 - CPF Nº 010.141.804-30, datado 
de 09.08.2021.  Bem como com seus respectivos herdeiros e cônjuges, se casados forem caracterizados pela Plana e 
Memorial Descritivo constante dos autos, ficando os mesmo CIENTES do procedimento administrativo, podendo 
manifestar interesse no prazo de 15(quinze) dias, a contar da publicação do presente EDITAL. ADVERTÊNCIA: Não 
havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados.  Espírito 
Santo/RN, 14 de setembro de 2021. Em Testemunho da verdade.Flávia Figueiredo Santos Macêdo, Tabeliã 
Pública, CPF/MF Nº 970.960.754-53. Emolumentos R$ 102,61, ISS R$ 5,13, FCRCPN10,26, FDJ GUIA Nº 
700004230302 R$ 26,80.  
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ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL 
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que firmou com o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO Nº: 2024.5.2021.52085, com prazo de validade até 29/10/2022, em favor do empreendimento de 
Autorização de Supressão de Vegetação para implantação da atividade para extração mineral de 
saibro/piçarro, numa área de 41,24 hectares, localizada em imóvel rural denominado FAZENDA SÃO 
JOSÉ, de propriedade/posse da Sr. ETEVALDO CAMARA LISBOA e sob interesse da empresa CORTEZ 
ENGENHARIA LTDA no município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN. 
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 
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ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL  
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO  

 
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que firmou com o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO Nº: 2024.5.2021.52084, com prazo de validade até 26/10/2022, em favor do empreendimento de 
Autorização de Supressão de Vegetação para implantação da atividade para extração mineral de 
saibro/piçarro, numa área de 49,92 hectares, localizada em imóvel rural denominado FAZENDA SÃO 
JOSÉ, de propriedade/posse da Sr. AFRÂNIO CESAR FONTES CAVALCANTE e sob interesse da 
empresa CORTEZ ENGENHARIA LTDA no município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.  
 

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO) 

 
MARIA DE FATIMA PAIVA MARINHO, CNPJ: 07.588.786/0001-59, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação - LRO para o Comércio varejista de madeiras e artefatos sem beneficiamento, 
localizado na Rua Maria José de Magalhães Freitas, nº 9993 – Centro, CEP: 59.810-000 no município de 
Portalegre-RN. 

Maria de Fátima Paiva Marinho - Proprietária 
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7ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal 
Rua da Fosforita, 2327, Potilândia – Complexo Judiciário 
JUÍZA DE DIREITO: ANA NÉRY LINS DE OLIVEIRA CRUZ 

CHEFE DE SECRETARIA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL: MARLI MOURA DA COSTA DIAS CAVALCANTI 
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Processo nº 0817475-04.2021.8.20.5001 Requerentes: RICARDO GENTIL DE ARAUJO e JULLIAND ALVES DE BARROS 
GENTIL DE ARAUJO. Advogado: ARAKEN BARBOSA DE FARIAS FILHO - OAB nº 7769 /RN. EDITAL COM PRAZO DE 30 
(TRINTA) DIAS (NOTICIA ALTERAÇÃO DE REGIMES DE BENS) A Doutora ANA NERY LINS DE OLIVEIRA CRUZ, Juíza de 
Direito da 7ª Vara de Família da Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, na forma da lei, etc. FAZ SABER,  
para conhecimento público, que tramita por esta Vara e sua Secretaria a Ação de ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS (12371), 
Processo de nº 0817475- 04.2021.8.20.5001, proposta por RICARDO GENTIL DE ARAUJO e JULLIAND ALVES DE BARROS 
GENTIL DE ARAUJO, almejando alterar o regime de bens de seu casamento de (Comunhão Parcial de Bens para comunhão 
universal de bens) tendo sido determinado a expedição deste Edital a fim garantir a publicidade exigida pela Lei , tudo em 
conformidade com o despacho infratranscrito: Intimem-se os acordantes, por seu patrono, para acostar aos autos o comprovante 
de pagamento das custas iniciais. Cumprida a diligência, nos termos do que prescreve o art. 734, § 1º, do CPC, abra-se vista dos 
autos ao Ministério Público. Não havendo objeção, expeça-se edital de divulgação da pretensão dos requerentes, na forma do art. 
257, inc. II, do CPC, também em um jornal local de ampla circulação (CPC, 257, par. ún.) pelo prazo de 20 dias, sendo esta úl tima 
ser diligenciada pelos requerentes. P.I. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Lei 13.105/15 (Novo Código Civil): Art. 734. A alteração do 
regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição assinada por 
ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. § 1o Ao 
receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida 
alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação do edital. E para que 
chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no lugar de costume deste Fórum, e publicado na forma da lei. 
Eu, (Elizabete Cristina Lopes Gomes), Auxiliar Técnica, fiz digitar e conferi o presente expediente. Natal (RN), 15 de outubro de 
2021. ANA NERY LINS DE OLIVEIRA CRUZ- Juíza de Direito. Tribunal de Justiça do RN – Dje. Secretaria Vara / 7ª Vara da 
Família / Fórum - Miguel Seabra Fagundes / Comarca - Natal Edição disponibilizada em 25/10/2021. DJe Ano 15 - Edição 3360. 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
A firma FRANCISCA LÚCIA DE SANTANA - ME, CNPJ 30.602.917/0001-27, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Simplificada para o Comércio varejista de madeira e artefatos, localizado na Rua Pires Ferreira, 111, 
Centro - Caicó/RN. 

FRANCISCA LÚCIA DE SANTANA 
Proprietária 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021

Pregão Eletrônico Nº 024/2021 - aquisição futura e eventual de Produtos Alimentícios para a 
Alimentação Escolar - PNAE - Ano 2021 - data da sessão - 19/11/2021 as 08:01 - (Horário de 
Brasília). Informações: (cplabedital@gmail.com), (http://areiabranca.rn.gov.br/editais) e no Portal 
de Compras Públicas - (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Areia Branca/RN, 05 de novembro de 2021
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

O Consórcio Intersal arren-
dou o Terminal Salineiro 
de Areia Branca (TERSAB), 

nesta sexta-feira 5. Serão investidos 
R$ 164 milhões. A capacidade de 
movimentação vai sair de 2 milhões 
anuais de toneladas para 6 milhões 
por ano. O leilão foi promovido pela 
Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq) na Bolsa de 
Valores de São Paulo.

O Terminal arrematado, mais 
conhecido como Porto-Ilha de 
Areia Branca, é administrado pela 
Companhia Docas do Rio Grande 
do Norte (CODERN). Está localiza-
do no Oceano Atlântico, a 14 km da 
costa de Areia Branca (em linha re-
ta), e a 330 km de Natal. Foi inaugu-
rado em 01 de março de 1974 e sua 
primeira operação se deu em 04 de 
setembro do mesmo ano.

No primeiro momento serão 
gerados mais 3 mil empregos e ao 
lango dos 25 anos serão mais de 100 
mil em toda a cadeia produtiva da 
indústria salineira, informa a asses-
soria de imprensa da Codern.

“É um dia de comemoração pelo 
que representa o Porto-Ilha para a 
indústria de sal do Brasil, pela impor-
tância desses investimentos para a 
economia e para o desenvolvimento 
socioeconômico do Rio Grande do 
Norte, gerando emprego, renda e 
oferecendo infraestrutura para se 
manter o protagonismo do sal po-
tiguar junto ao mercado nacional e 

Terminal Salineiro de Areia 
Branca é arrendado e receberá 
investimentos de R$ 164 milhões
QUEM DEU MAIS |  Leilão foi promovido nesta sexta-feira 5, pela Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (Antaq) na Bolsa de Valores de São Paulo

internacional. Ficamos felizes também 
por saber que as empresas acreditam 
no Porto-Ilha, na CODERN e no Brasil e 
isso se deve a credibilidade do Governo 
Jair Bolsonaro”, avaliou o diretor-presi-
dente substituto da CODERN, Ulisses 
Danilo Silva Almeida, que participou 
do leilão ao lado do Secretário Nacional 
de Portos e Transportes Aquaviários 
(SNPTA), Diogo Piloni e do diretor-ge-
ral da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ), Eduardo Nery.

“Ficamos felizes por estarmos 
trazendo infraestrutura adequada 
para duas atividades importantes no 
país: Sal (RN) e Açúcar (AL), com esse 
impulso dado pelo Governo Federal, 
através do Ministério da Infraestrutu-
ra”, a� rmou Diogo Piloni.

Porto de Maceió
Também foi arrendado por nesta 

sexta-feira 5 um espaço de 71 mil me-
tros quadrados (MAC13) destinado 
à movimentação e armazenagem de 
açúcar no Porto de Maceió (AL), que 
estava representado pelo administra-
dor Dagoberto Omena. Serão R$ 59 
milhões em investimentos.

Terminal arrematado, O Porto-Ilha de Areia Branca, é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

É um dia de 
comemoração pelo que 
representa o Porto-Ilha 
para a indústria de sal do 
Brasil, pela importância 
desses investimentos 
para a economia do Rio 
Grande do Norte”

“
ULISSES DANILO SILVA
DIR.PRES. DA CODERN

DIVULGAÇÃO



Natal, sábado e domingo, 6 e 7 de novembro de 2021

RODRIGO FERREIRA
@rodrigoferreirarn

@rodrigoferrelra
rodrigoedu18@gmail.com

Estadual 2022 já tem data para começar

Ao longo des-
ta semana, 
a Federação 

Norte-Rio-Grandense 
de Futebol (FNF) se 
reuniu com represen-
tantes dos 8 clubes 
participantes da 1ª di-
visão do Campeonato 
Potiguar de 2022. Foi 
a chamada 1ª reunião 
do Conselho Técnico 
do torneio, que tradi-
cionalmente acontece 
para de� nir situações 
chaves da disputa que 
se aproxima. Entre 
os vários assuntos abordados na reunião, � cou garantida a data 
de início do certame: 9 de janeiro. Ou seja, a partir do segundo � m 
de semana de 2022 já teremos futebol pro� ssional acontecendo no 
Rio Grande do Norte. Naturalmente, as equipes devem iniciar a pré-
-temporada na primeira quinzena de dezembro, para que tenham 
times aptos � sicamente já no começo da competição. 

Possibilidade
Na reunião ocorrida na sede da 

FNF, o presidente do Potiguar de 
Mossoró, Djalma Júnior, sugeriu que 
os dois turnos da competição tenham 
semi� nal também, ao invés de apenas 
a � nal com jogo único. Assim, se clas-
si� cariam os 4 melhores da disputa 
para a fase decisiva. A sugestão foi de-
batida, e deverá ter um desfecho no 2º 
e último encontro dos clubes antes do 
início do campeonato.

Argumentação
Para fundamentar sua sugestão, 

Djalma Júnior disse que abrindo 4 
vagas para uma semi� nal de turno 
atrairia mais os clubes durante a com-
petição. Como exemplo, citou que, no 
formato atual, quando uma equipe 
começa mal o torneio (com 2 derrotas 
seguidas) ela praticamente já � ca fora 
da disputa pela decisão. Tendo semi� -
nal, não. Essa equipe ainda teria con-
dições de chegar na 3ª ou 4ª posição.

Contraponto
Ainda na reunião do Conselho 

Técnico, o presidente da FNF, José 
Vanildo, trouxe o contraponto da 
sugestão do presidente do Potiguar: 
as semi� nais de turno exigiriam 
disponibilidades de novas datas 
no calendário o� cial, e consequen-
temente atrasaria o término do 
torneio. Além disso, aumentaria os 
custos da competição, que teria pe-
lo menos 4 partidas a mais do que o 
que foi inicialmente planejado. 

Participantes
Como muitos não possuem boa 

memória, cabe aqui lembrar as 8 
agremiações que disputarão a elite 
do Campeonato Potiguar de 2022: 
ABC, América, ASSU, Força e Luz, 
Globo (atual campeão), Potiguar de 
Mossoró, Potyguar de Currais Novos 
e Santa Cruz de Natal. A competição 
garantirá vagas nas edições de 2023 
da Copa do Nordeste, Copa do Brasil 
e Campeonato Brasileiro da Série D. 

Descanso
Com o � m da temporada fute-

bolística de 2021 (resta apenas esse 
ABC x Sousa, terça-feira que vem), 
entrei de férias na rádio CBN desde 
a última quarta (3). Um período 
necessário de descanso para recar-
regar as energias e voltar com tudo 
já na pré-temporada para 2022. 
Aqui no Agora RN, a coluna � cará 
ausente durante este resto de no-
vembro, retornando no dia 07/12. 
Até a volta!

• Esportes16

O atacante Vinícius Júnior, 
atualmente no Real Madrid, 
foi convocado nesta sexta-

-feira 5 pelo técnico Tite a retornar a 
seleção brasileira para os próximos 
dois confrontos pelas Eliminatórias 
Sul-Americanas da Copa do Mundo 
do Catar. Ele substituirá Roberto 
Firmino, do Liverpool (Inglaterra), 
cortado hoje, depois de avaliação de 
Rodrigo Lasmar, médico da seleção, 
que con� rmou lesão muscular na 
coxa esquerda. 

Firmino se machucou na última 
quarta 3, na vitória dos Reds sobre o 
Atlético de Madrid (2 a 0), pela Liga 
dos Campeões.  Segundo Lasmar, “a 
lesão impede o atleta de participar 
dos treinos e jogos da seleção nas 
próximas semanas”.

Também na última quarta 3, 
Vinícius Júnior brilhou pelo Real, ao 
dar assistências nos gols da vitória 
por 2 a 1 sobre o Shakhtar  Donetsk 
(Ucrânia). A ausência do atacante na 
convocação de Tite, na última sexta 
(29), desencadeou uma série de críti-
cas. Na ocasião, Tite chegou a elogiar 
Vinícius pela boa temporada na Eu-
ropa. 

“Vinicius Junior, um grande 
jogador, com potencial de cresci-
mento impressionante, num grande 
momento no clube, que concorre 
naqueles atletas, digamos assim, 
atacantes agressivos. Agudo, o ponta 
que vai para dentro. O desempenho 
e a oportunidade que Raphinha e 
Antony tiveram, foi um momento 
importante para a convocação, com 
todo o respeito nessa concorrência 
leal que a gente procura”, disse Tite 
durante coletiva. 

O escrete canarinho, segundo a 
Agência Brasil, líder na tabela de clas-
si� cação das Eliminatórias, entra em 
campo na próxima quinta 11, contra 

a Colômbia,às 21h30 (horário de Bra-
sília), na Neo Química Arena, em São 
Paulo. No dia 16 enfrenta a Argentina, 
na casa dos hermanos, em San Juan.

Em 11 jogos disputados até o mo-
mento, o Brasil soma até o momento 
dez vitórias e um empate. Tem 31 
pontos, seis a mais que a Argentina, 
segunda colocada. Na terceira posi-
ção está o Equador (17 pontos) e em 
quarto a Colômbia (16).

Tite convoca Vinícius Júnior para 
seleção após corte de Firmino por lesão
PARTIDA |  Na quarta 3, 
Vinícius Júnior brilhou pelo 
Real Madrid, na vitória sobre 
o Shakhtar  Donetsk
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Atacante do Real Madrid, Vinicius Junior retorna à seleção brasileira de futebol

“
TITE
TREINADOR DA SELEÇÃO

Vinicius Junior, um 
grande jogador, com 
potencial de crescimento 
impressionante, num 
grande momento”


